
 

 

Alpīnisma komisijas 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr.4/18 

   Rīgā,        2018. gada 14.novembris 

 

 Alpīnisma komisijas sēdē piedalās Mihaels Pietkevičs, Edgars Šāblis, Oļegs Miroš-

ņikovs. 

Protokolē: Liena Miķe 

 

 

1. Latvijas čempionāts alpīnismā. 

2. Baltikums 

3. Sporta klašu piešķiršanas nolikuma izmaiņas 

4. Alpīnisma instruktoru piešķiršanas nolikuma izmaiņas 

5. Alpīnisma tehnikas seminārs 2019.gadā. Projekts. 

 

 

1. Latvijas čempionāts alpīnismā. Pietkevičs informē, ka Latvijas čempionātam 

alpīnismā ir sarunājis telpas Gandrā. Kaut kas būs jāmaksā par telpām, bet sim-

boliski, sīknauda. Šobrīd vēl nav runāts par projektoru, skaļruņiem un ar to saistī-

tām lietām. Mirošņikovs izsaka ierosinājumu pasākumā uzaicināt cilvēkus, kas 

pastāstītu par kāduiem pasākumiem, notikumiem, kur bijuši un piedalījušies. 

Piemēram, kā Nastja ar velosipēdu pa Dolomītiem devās. Šāblis piekrīt un ierosi-

na, ka grupa bija Dienvidpolā, tas gan bijis 2017.gada nogalē, bet tas nav šķērslis 

par to pastāstīt. Izvirza tiesnešu kolēģiju - Pēteris Kūlis, Rolands Laveiķis, Ed-

gars Šāblis, Jānis Ķigurs, Mihails Pietkevičš. Lemj tiesnešu kolēģiju novirzīt ap-

stiprināšanai uz LAS valdes sēdi decembrī. 

 

2. Baltikums 2018. Šāblis informē, ka šogad pasākuma Baltikums ir jānotiek 

Igaunijā. Bet uz doto brīdi nav kontaktu ar igauņiem, ka šis pasākums notiks, ne 

mums, ne lietuviešiem. Pietkevičs atbild, ka mēs šogad neuzņemsimies lieku reizi 

organizēt šo pasākumu. Mirošņikovs piekrīt, pamatojot, ka mums nav, kas sa-

sniegs rezultātus šogad. Mums ir tikai Nauris Hofmanis, kas ir gājis šogad 



 

 

4.kategoriju.  Šāblis piekrīt, mums arī nav neviena, kas gājuši šās kategorijas. 

Notiks Igaunijā, bet nav kontaktu ne mums, ne lietvušiem ar viņiem. Oļegs - 

mums nav, kas sasniegs rezultātus šogad. Mums ir tikai Nauris Hofmanis, kas ir 

gājis. Šāblis - mums arī nav neviena, kas gājuši šās kategorijas. Pietkevičs uz-

sver, ir skaidrs, ka  2019.gadā Baltikumu mēs organizējam. Tas ir komisijas 

pasākums, tas jāliek iekšā budžetā.  

 

3. Sporta klašu un piešķiršanas nolikuma izmaiņas. Mirošņikovs ierosina izmai-

ņas attiecībā par sporta klašu piešķiršanu. Priekšlikums, ka visas sporta klases 

piešķir LAS. Šāblis nepiekrīt, viņaprāt klubam/ biedrībai ir jābūt komisijai ar trīs 

instruktoriem, no kuriem vismaz viens ir 2.kategorijas instruktors. Nolemj: Trešo 

sporta klasi var piešķirt  biedrība/ klubs, ja ir izveidota atestācijas komisija, kuras 

sastāvā ir ne mazāk par 3 instruktoriem, no kuriem vismaz vienam ir 

2.kategorijas instruktors. Šiem instruktoriem ir jābūt atestētiem (pāratestētiem) 

Latvijas alpīnisma savienībā.  Ja biedrība/ klubs nav spējīgi izveidot šādu komisi-

ju, tad šīs sporta klases piešķir LAS  alpīnisma komisija.  

 

4. Alpīnisma instruktoru piešķiršanas nolikuma izmaiņas. Tiek nolemts, ka jeb-

kura instruktoru atestācija un pāratestācija tiek veikta tikai LAS Alpīnisma komi-

sijas speciāli izveidotā komisijā. 

 

5. Alpīnisma tehnikas seminārs 2019.gadā. Pietkevičs informē, ka Reinbergs di-

vus gadus ir pieprasījis naudu semināram programmas ietvarā “Tālākizglītības 

programmu īstenošana sporta speciālistiem”. 2019.gadā šo naudu varētu apgūt 

alpīnisma tehnikas semināra īstenošanai. No katras savienības startēt var viens 

projekts. Problēma, ka nepieciešams cilvēks ar noteiktu izglītību. Šogad 

Reinbergam semināru vada cilvēks ar maģistra grādu sportā. Alpīnisma tehnikas 

instruktoram būtu nepieciešama augstākā izglītība vai kā tamlīdzīgi. Mirošņikovs 

ierosina, ka varam piesaistīt kādu no instruktoru skolas. Pietkevičs iejrosina Za-

harovu, savukārt Šāblis Kisiļovu, bet viņš ir instruktoru skolā kā administrators. 

Šāblis uzsver, krieviski runājošs kursu vadītājs nav problēma - visi, kas iet uz 

kalniem, to zina. Pietkevičs kā LAS prezidents varētu sarakstīties par semināra 

vadīšanu. Par norises laiku vajadzētu runāt - pavasarī līdz 15.aprīlim vai arī rude-



 

 

nī sākot no oktobra vidus. Līdz Janvāra sākumam jābūt gatavam projekta “ Tā-

lākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” papīriem. 

 

 Citi jautājumi 

 No alpīnisma komisijas 2019.gada budžetā jāieliek - Latvijas čempionāts alpī-

nismā, Baltikums un alpīnisma tehnikas seminārs. 

 Nepieciešams LAS mājas lapā zem alpīnisma komisijas izveidot sadaļu 

Piešķirtās sporta klases.  

 Nepieciešama vēl viena sadaļa zem alpīnisma komisijas - Oficiālie dokumenti, 

zem tās salikt sporta klašu piešķiršanas kārtību, alpīnisma instruktoru piešķiršanas 

kārtību.  

 Izsludināt un ielikt pie jaunumiem pāratestāciju instruktoriem līdz 2019.gada 

1.februārim. 

 

6. Nākošā alpīnisma komisijas sēde 2019.gada 17.janvārī 


